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HYDROSFÉRA
1. Seřaď následující vodní plochy od největší po nejmenší:
SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN, STŘEDOZEMNÍ MOŘE, ČERTOVO JEZERO, TICHÝ OCEÁN, ATLANTSKÝ OCEÁN, KASPICKÉ MOŘE
1………………………….
2………………………….
3………………………….
4………………………….
5…………………………..
6…………………………..

2. Doplň  „nej“  o  České republice:
a) Největší rybník České republiky se jmenuje   ……………
b) Největší jezero v České republice se nazývá   ……………
c) Největší přehradou v naší republice je   ………………….
d) Nejhlubší přehradou na území našeho státu je ……………..

3. Doplň chybějící místa v textu:
Vodní obal země se označuje jako………………. Vlnění mořské hladiny je způsobeno………….. Příliv a odliv způsobuje …………………………….  Území, ze kterého všechny vodní toky odvádějí vodu do jednoho moře, se nazývá …………….. Nejvíce rybníků je v …………… Čechách. Vlna obrovských rozměrů vzniklá výbuchem tektonickou činností na dně oceánu má označení……………………

4. Zakroužkuj, kterými způsoby mohla v minulosti vzniknout jezera:
 Táním ledovce,  pádem meteoritu,  pozůstatkem moře,  uměle-výtvorem člověka, přehrazením řeky, zaplavením příkopové propadliny


5. Vyber správnou odpověď:
1. Záliv je:
a) část pevniny                        b) část oceánů                        c) vodní obal Země
2. Nejhlubším jezerem světa je:
a) Kaspické moře                    b) Viktoriino jezero                c) Bajkal
3. Průplav je dílem:
a) člověka                                b) přírody                                c) zvířat
4. Kolik procent z celé hydrosféry připadá na vodu v oceánech a mořích:
a) 75%                                      b) 58%                                    c) 97%
5. Jezera z nichž nevytéká žádná řeka nazýváme:
a) bezodtoká                            b) bezprůtočná                         c) stojatá


Citace:
Archiv autora



HYDROSFÉRA-ŘEŠENÍ
1. Seřaď následující vodní plochy od největší po nejmenší:
SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN, STŘEDOZEMNÍ MOŘE, ČERTOVO JEZERO, TICHÝ OCEÁN, ATLANTSKÝ OCEÁN, KASPICKÉ MOŘE
1…Tichý oceán…….
2…Atlantský oceán……….
3…Severní ledový oceán…….
4…Středozemní moře………
5..   Kaspické moře……………
6…Čertovo jezero

2. Doplň  „nej“  o  České republice:
a) Největší rybník České republiky se jmenuje   ……Rožmberk………
b) Největší jezero v České republice se nazývá   ……Černé jezero………
c) Největší přehradou v naší republice je   ……Lipno…………….
d) Nejhlubší přehradou na území našeho státu je ……Orlík………..

3. Doplň chybějící místa v textu:
Vodní obal země se označuje jako……hydrosféra. Vlnění mořské hladiny je způsobeno větrem.. Příliv a odliv způsobuje …přitažlivost Měsíce.  Území, ze kterého všechny vodní toky odvádějí vodu do jednoho moře, se nazývá úmoří. Nejvíce rybníků je v jižních Čechách. Vlna obrovských rozměrů vzniklá výbuchem tektonickou činností na dně oceánu má označení tsunami.

4. Zakroužkuj, kterými způsoby mohla v minulosti vzniknout jezera:
 Táním ledovce,  pádem meteoritu,  pozůstatkem moře,  uměle-výtvorem člověka, přehrazením řeky, zaplavením příkopové propadliny



5. Vyber správnou odpověď:
1. Záliv je:
a) část pevniny                        b) část oceánů                        c) vodní obal Země
2. Nejhlubším jezerem světa je:
a) Kaspické moře                    b) Viktoriino jezero                c) Bajkal
3. Průplav je dílem:
a) člověka                                b) přírody                                c) zvířat
4. Kolik procent z celé hydrosféry připadá na vodu v oceánech a mořích:
a) 75%                                      b) 58%                                    c) 97%
5. Jezera z nichž nevytéká žádná řeka nazýváme:
a) bezodtoká                            b) bezprůtočná                         c) stojatá




